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Innovative Marking Tools

Maximální ochrana proti
prachu a vlhkosti
Tlačítko ve tvaru kloboučku a toulec s těsnicím
prstencem zajišťují maximální všestrannou ochranu
proti vnějším vlivům.

Optimalizovaný design
Nové gripzóny podporují vytažení tužky
a zlepšují kvalitu držení. Těsnící prstenec
poskytuje toulci viditelný koncový bod.
Nová zóna úchopu je
významným zlepšením pro
orientaci.

Power Lock
Nový Pica-Dry® s nově vyvinutým Power-Lock mechanismem nabízí 3x
větší a dlouhodobější upínací sílu než jeho předchůdce – který byl dosud
nejlepší ve své třídě. Tím se snižuje možnost proklouznutí tuhy při dlouhodobém užívání na minimum.

Síla upnutí tuhy
Nový Pica-Dry®
Předchůdce

3x

více upínací síly

Innovative Marking Tools

Pica-Dry® – nový standard
v profesionálním značení.

NOVINKA

Novinka: Zvýšená ochrana tuh proti lámání
Nová pouzdra Pica-Dry® pro náhradní tuhy nabízejí znatelně vyšší
pevnost. Spolu s novým designem pouzdra to vede k:
4krát větší pevnosti proti prohýbání
4krát větší pevnosti proti torzi (kroucení)
lehčímu vysunutí tuhy z pouzdra

BAT NÁŘADÍ s.r.o.
info@batnaradi.cz
www.batnaradi.cz

Nová komerční balení Pica-Dry® jsou ideálním
nástrojem pro obchodníky ke zvýšení prodeje.

NOVINKA

Sada se skládá z Pica-Dry®-Markeru a náhradních náplní.
K dispozici jsou v 5 různých variantách:
30402 1x 3030 + 1x 4020 Vodou rozpustné “MULTI-USE“ tuhy ve 3 barvách
30403 1x 3030 + 1x 4030 Vodou rozpustné tuhy “MULTI-USE“ ve tvrdosti 2B
30404 1x 3030 + 1x 4040 Speciální tuhy odolné proti vodnímu proudu ve 3 barvách
30405 1x 3030 + 1x 4050 Grafitové tuhy speciálně pro truhláře
30407 1x 3030 + 1x 4070 Voděodolné letní tuhy (stabilní až do 70 °C) ve 3 barvách
K dispozici od dubna 2020.

Nový Core Center.
NOVINKA

Sestava pro váš odborný prodejní pult nebo
pouze jednotlivý stojánek při šířce pouhých 600 mm.

Novinka: Vyvinuto pro přehlednou prezentaci v maloobchodních

prodejnách – nový stojan na náplně CE200/21 je vyroben
z kovu.
Toto dokonalé rozšíření multi-displeje umožňuje trvalé umístění
různých náplní, a to nejen pro Pica-Dry®.
S tímto produktem prokážete svou kompetenci a budete dobře
připraveni na různé požadavky vašich zákazníků ohledně různých
popisovačů a značkovačů v průmyslu a obchodě.
CE200/21

CC400
600 mm

Zeptejte se svého konzultanta pro Pica produkty, poradí vám
odborně a individuálně.

